
Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-01-22. 
 

Möte nr.9 

 

Närvarande: Åke Ek, Britt-Marie Fucik, Lotta Fors, Jan Ek, Bjarne Axelsson, Gunilla 

Nordberg, Fred Nordberg och Helen Gustavsson. 

 

§1. Mötet öppnas av ordföranden. 

 

§2. Godkännande av dagordningen. 

 

§3. Till justerare valdes Åke Ek. 

 

§4. Uppföljning av föregående protokoll. 

  

a. Bjarne Axelsson fortsätter sitt arbete med manualen till media-utrustningen. 

b. När det bildas en förening som skall arbeta med ”Smålands Trädgård” kommer Fred 

Nordberg att representera Skirö Sockens Bygdeförening, org. nr. 827501-0851. 

Stadgarna för ”Smålands Trädgård” skall beviljas av SSBF:s styrelsemedlemmar. 

c. Biljardbordet kommer att stadgas upp av Jan och Åke Ek 

d. Permanent grillplats vid Skirögården, styrelsen arbetar vidare med idén.   

e. Julkaffet för SSBF:s medlemmar hade ett 15-tal gäster som hade en trevlig och 

gemytlig samvaro.  

f. Toaletten vid städförrådet saknar toahållare och handdukshållare, Åke Ek skaffar in 

dessa om det inte är gjort redan. 

g. Lotta Fors skriver tydliga städinstruktioner som plastas och sätts i städförrådet. 

h. ”Wiskey-klubbens” hyra bevakas av SSBF:s kassör, Gunilla Nordberg i samråd med 

Stefan Haraldsson. 

i. Bultar på bord lossnar och benen är lösa, kortare bultar eller brickor kommer att sättas 

dit, Fred Nordberg köper in dessa. 

j. Knutsdansen genomfördes traditionsenligt, dock var deltagandet lågt p.g.a. storm och 

strömavbrott. 

 

§5.  Byggnation och ekonomi. 

 

a. Fred Nordberg kontaktar behörig firma för att installera en strömbrytare eller en timer 

till ventilationsanläggningen, då den i dag körs med för mycket ”blås”.  

b. En ommöblering av diskavdelning kommer att göras inom 1-2 veckor.  

c. Ekonomin är bra och tillfredställande. 

 

 

§6. Övriga frågor. 

 

a. Inför årsmötet den 22 februari 2015 klockan 17:00 köper Helen Gustavsson in 

kaffebröd. Britt-Marie Fucik, Åke Ek och Helen Gustavsson förbereder fikat.  

b. Ett inbetalningskort med årsavgiften till SSBF läggs som ett extra blad i nästa 

Skirönyckel, på det påminns man att meddelar Gunilla Nordberg vid ev. adressbyte. 

c. SSBF ställer sig positiv till fortsatt samarbete med pensionärsföreningen och kyrkan 

gällande sommarmusiken i juli. 



d. Kontakt kommer att tas med kyrkoherde Anita Rudvall gällande eventuella 

gemensamma arrangemang under innevarande år. 

e. Arrangemanget ”runt borden i Skirö” kommer att ske lördagen den 8 augusti. 

f. Vetlanda-Posten önskar att vi kontaktar dem vid våra arrangemang, för att nämnas i 

tidningen. Gunilla Nordberg blir kontaktperson för bilder och texter. 

 

§7.  Nästa möte är årsmötet den 22 februari klockan 17:00. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Helen Gustavsson 

 

 

 

 

Justerare 

 

 

 

Fred Nordberg   Åke Ek 

 

 

 


